
Dostępny także w wykonaniu   
aluminiowym

Akcesoria dla zastosowań 
Komercyjnych

...to niesamowite, że Wave jest całkowicie 
bezobsługowy. Można się skupić wyłącznie na 
pracy i nie martwić się opróżnianiem lub 
spłukiwaniem zbiornika. W przypadku innych 
rozwiązań, wymagają one opróżniania, co 
powoduje wzrost wilgotności, nie pozbywszy 
się większości zanieczyszczeń. Z systemem 
Wave  jest czysto i wszystkie zanieczyszczenia 
są odprowadzane automatycznie. Można nawet 
zamontować na odpływie dodatkowy separator 
pozwalający zatrzymać monety lub inne ważne 
przedmioty, dzięki czemu podczas sprzątania 
nie musimy się martwić gdyż wszystko co 
niezbędne możemy odzyskać. Po prosu kocham 
mój system CycloVac HD!

System do 
ręcznego 
zwijania węża  

Ssawka do prania 
tapicerki

Twój autoryzowany przedstawiciel

cyclovac.pl

Kompletny zestaw do mycia 
ciśnieniowego

Rozwiązania 
Dla Myjni
Samochodowych

Zestaw wykonany z tworzywa ABS



Separator Wave do 
odkurzania na 
sucho i mokro

Także dostępny:
Separator z polipropylenu do 
odkurzania na mokro/sucho

 Przezroczysty pojemnik

Automatyczny stop po 
zapełnieniu zbiornika

Pojemność 38 litrów

Możliwość instalacji na ścianie

Przykładowa instalacja  
połączenia 
równoległego

Poniższe rozwiązanie pozwala na dwóch jednoczesnych 
użytkowników. Moduły silnikowe HD mogą być 
instalowane całkowicie poza obszarem roboczym, co 
pozwala na  ograniczenie hałasu i zwiększenie komfortu 
pracy.

Przykładowa 
instalacja połączenia 
szeregowego

Każdy moduł HD wyposażony jest w niezawodny i wysoce wydajny 
silnik. W celu ochrony przed wilgocią wszystkie jego elementy 
pokryto specjalną powłoką z żywicy epoksydowej. Zastosowano 
także hermetyczne łożyska aby zminimalizować niebezpieczeństwo 
ich przedwczesnego zużycia. Moduł nadrzędny HD posiada licznik 
godzin pracy, co pozwala bardzo dokładnie określić co 200 godzin 
terminy kolejnych przeglądów okresowych. Producent udziela 
gwarancji 950 godzin pracy na urządzenie.

Specyfikacja 

Podciśnienie [kPa] 31 36

Moc ssąca [AirWatt] 482 521 

Przepływ [m3/h] 193,6 175,4 

Maksymalny prąd [A] 7 7,4

Napięcie [V] 230/240 230/240

Stopnie Turbiny 2 3

Pełne dane techniczne 
znajdują się na cyclovac.pl

Instalacja
Ten system może być z łatwością zainstalowany w 
budynkach handlowych, przemysłowych i mieszkalnych. 
W instalacji można połączyć ze sobą aż cztery moduły 
silinkowe HD.

Moduły HD 

Linia komercyjna HD

Pozwala odkurzać  na sucho, mokro i nie tylko!

Po zapełnieniu automatycznie opróżnia się do kanalizacji

Obudowa wykonana  z wysokiej jakości stali nierdzewnej, 
co całkowicie zabezpiecza przed korozją!

Jest w pełni bezobsługowy

Jest  bardzo higieniczny gdyż po każdym samoczynnym 
opróżnieniu następuje automatyczne spłukanie resztek 
brudu i osadów

Urządzenie jest wyposażone w system anty-rozbryzgowy 

Łatwy w instalacji

Zobacz separator 
Wave w pracy:

Dlaczego Wave?




